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Η εικόνα των τριγράμμων:  

Ο κεραυνός κατρακυλά από τον Ουρανό. Η αληθινή φύση των πραγμάτων γίνεται τώρα 

ορατή.  Δεν μπορεί παρά να υπάρχει ειλικρίνεια. Σε συμφωνία με αυτό, οι αρχαίοι βασιλείς 

ρύθμιζαν τα θέματα του βασιλείου τους. Έτσι ωφελούντο  όλα τα όντα.    

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                            

Εσωτερικό τρίγραμμο ο Κεραυνός, Zhen, εξωτερικό, ο Ουρανός, Qien.  Από εδώ, το yang 

αρχίζει πάλι να ακμάζει.  Είσαι αρκετά ειλικρινής και ορθός ώστε να δράσεις χωρίς σφάλμα;  

To Qien  εξωτερικά υποδεικνύει την δράση σύμφωνα με το παράδειγμα του ουρανού και της 

φύσεως. Μέσα το Zhen δείχνει τράνταγμα και παρόρμηση. Είσαι ικανός να διαχειριστείς 

την ενέργεια που έχει ξυπνήσει μέσα σου από τις περιστάσεις, σε συμφωνία με το 

παράδειγμα του ουρανού; Αλάνθαστα; Αν όχι γύρισε πίσω και κάλυψε τα κενά.    

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 无 妄   

Κυριολεκτικά το εξάγραμμο σημαίνει όχι ανειλικρινές. Wu σημαίνει όχι και Wang, 

ανειλικρινές, άτιμο…  Γι’ αυτό, το ιδεόγραμμά του συνίσταται από  ένα αρχαίο σύμβολο που 

δείχνει την ψευτιά, με την μορφή μιας γυναίκας, να  απομακρύνεται. 

Νόημα. 

Στο  εξάγραμμο αυτό, ο κεραυνός μέσα εκφράζει κίνηση, ενώ,  ο ουρανός έξω εκφράζει δύναμη. Για  

να έρθει ένα άριστο αποτέλεσμα, το άτομο χρειάζεται να δρα με απόλυτη ειλικρίνεια και καθαρές 

προθέσεις, συγχρονισμένο με την θέληση του ουρανού. Τότε και μόνο θα υπάρξει δυνατότητα για 

επιτυχία. Το νόημα του εξαγράμμου έχει να κάνει με την προσήλωση στην αλήθεια ανεξάρτητα από 

κάθε συνθήκη. Τα να συντονίζεσαι με την θέληση του ουρανού, ανεξάρτητα από κάθε προσωπικό 



 

 

2 
 

25. Wu Wang  无 妄  Χωρίς Σφάλμα 

 όφελος. Οποιοδήποτε σχέδιο κι αν ξεκινήσει κανείς, χρειάζεται να το υπηρετήσει με ειλικρίνεια.  

 
Η Κρίση:   

Χωρίς σφάλμα. Ανυπέρβλητα ευνοϊκό και ομαλό. Ευοίωνο το να είναι ευθύς και τίμιος. Αν οι 

προθέσεις σου δεν είναι ειλικρινείς, θα έχεις πρόβλημα, δεν ευνοείσαι για να πας κάπου. 

Το εξάγραμμο προειδοποιεί: Κάποιος μπορεί να έχει κέρδος και απολαβές, μπορεί να δεχθεί 

ευλογίες, εάν και εφ’ όσον  κινείται με καθαρές προθέσεις. Στην περίπτωση που, με οποιοδήποτε 

τρόπο, οι κινήσεις του ατόμου μπορεί να υποκινούνται από αρνητικά κίνητρα, κινδυνεύει να 

οδηγηθεί σε λάθος μονοπάτια και να έχει καλλίτερα να μην κινηθεί. Αλλά μπορεί το άτομο να 

αξιολογήσει  με ειλικρίνεια; Μπορεί ν αξιολογήσει εάν η κίνηση που σκοπεύει να κάνει 

συμφωνεί με τον ουράνιο Νόμο… εάν τα κίνητρα είναι ενάρετα και όχι ποταπά; Προς ποια 

κατεύθυνση είναι το αληθινό του όφελος; 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Από εδώ, το θετικό πνεύμα αρχίζει να υπερισχύει του αρνητικού. Ό,τι δύσκολο κι 

αν αντιμετωπίζεις, θα ανατραπεί από μόνο του, αρκεί να μείνεις ειλικρινής και δεκτικός, 

χωρίς φόβους και ειδικά χωρίς υπολογισμούς… 

Βρες  την πίστη στο βαθύτερο είναι σου και προσκολλήσου σε ότι είναι ορθό  και 

μπορεί να φέρει αρμονία σε όλα τα επίπεδα.   

Πρόσεχε το «χειρισμό» επάνω στους  άλλους. Αν οι κινήσεις σου είναι 

υπολογιστικές, θα οδηγηθείς σε αποτυχία.   

Η εύνοια ισχύει μόνο για τις ενάρετες κινήσεις. 
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 Oι γραμμές  
      

9 στην 1η  

Χωρίς σφάλμα. Το να προχωρήσεις φέρνει καλή τύχη.  

 

Η γραμμή, υποδεικνύει άτομο αγνό και καλοπροαίρετο που  έχει το δυναμικό να πετύχει. Δείχνει 

προθέσεις ειλικρινείς και ακέραιες. Γι αυτό ο χρησμός υποδεικνύει ευνοϊκό και ανεμπόδιστο 

προχώρημα.  

6 στην 2η  

Μην ποντάρεις στην συγκομιδή όταν ακόμη οργώνεις. 

Ούτε στα αποτελέσματα, που θα έχεις όσο καλλιεργείς 

Τότε θα είναι ευοίωνο να πάς κάπου 

 Η γραμμή ενθαρρύνει το άτομο, έτσι κι αλλιώς να κάνει το καλλίτερο, χωρίς να κυττάζει 

καθόλου προς το πιθανό όφελος ή την απώλεια που μπορεί να έχει. Με αυτόν τον τρόπο   

διαπράττει πάντα το σωστό. Αυτό που σε βάθος χρόνου, πάντα  φέρνει όφελος.   

 

6 στην 3η   

Μια καταστροφή, χωρίς σφάλμα. Σαν μια δεμένη αγελάδα που  

απάγεται από έναν περαστικό.  

Ο περαστικός κερδίζει. Ο χωρικός χάνει. 

Το άτομο, παρά την αρετή του, βιώνει μια απρόσμενη κακοτυχία, που συμβαίνει χωρίς 

απαραίτητα να έχει διαπραχθεί κάτι αρνητικό. Προσοχή εδώ. Πολλές φορές έρχονται 

κακοτυχίες, που δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει. Και χρειάζεται αρετή για να  κατανοήσει το 

άτομο πώς ό,τι έρχεται από τον ουρανό, έρχεται για να εξισορροπήσει πράγματα σε όλα τα 

επίπεδα, για το καλλίτερο όλων. Παρ’ όλη την κατάσταση που μπορεί λοιπόν να βιώνει, το άτομο 

χρειάζεται και πάλι να λειτουργήσει βάσει των αξιών του1. 

9 στην 4η  

Αν παραμείνει ειλικρινής και τίμιος. Κανένα σφάλμα.  

Αν το άτομο λειτουργήσει, όπως επιβάλλει η ιδιαιτερότητα της θέσεώς του, με σταθερότητα και 

σε συμφωνία πάντα  με το σύστημα αξιών του,  πώς θα μπορούσε να υπάρξει σφάλμα;   

 

 

                                                                 
1
 Και πάλι… κατά πόσο μπορεί κανείς ν’ αναγνωρίσει ότι τα πάντα συμβαίνουν βάσει της  θείας τάξης και  

αρμονίας; Σε τι βάθος μπορεί κανείς ν’ αναγνωρίσει το πόσο του διαφεύγει ο νόμος της αιτίας και του 

αποτελέσματος, ένας από τους 7 συμπαντικούς νόμους του κόσμου… να αποδεχτεί αυτό που του συμβαίνει και 

να κάνει, έτσι κι αλλιώς, το καλλίτερο που μπορεί και όχι το χειρότερο;   
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 9 στην 5η  

Μια ασθένεια που δεν έρχεται από σφάλμα, δεν χρειάζεται  

φάρμακο.   

Το άτομο εδώ  είναι «υγιές», και ισχυρό. Η θέση αυτή είναι η πιο ευοίωνη του εξαγράμμου. Αν 

κάποια ασθένεια έχει εκδηλωθεί, θα υπάρξει αποκατάσταση από την ίδια την φύση, καθώς το 

άτομο ακολουθεί το ορθό μονοπάτι. Κανένα εξωτερικό φάρμακο δεν είναι αντάξιο αυτής της 

διεργασίας, άρα είναι περιττό στην προκειμένη περίπτωση. 

9 στην 6η   

Χωρίς σφάλμα. Το ν’ αναλάβεις δράση, θα φέρει πρόβλημα.  

Τίποτα δεν είναι επωφελές. 

Εδώ δεν εκπληρώνεται το ζητούμενο του εξαγράμμου. Κάποιος  σε αυτήν την θέση, ακόμη και 

ειλικρινής στις προθέσεις του, καλλίτερα να μην δράσει.  Η δυνατότητα για κίνηση έχει παρέλθει. 

Η ενέργεια που υπήρχε έχει έρθει στο τέλος. Ακόμη και με ειλικρινείς προθέσεις, οποιαδήποτε 

κίνηση εδώ, είναι καταδικασμένη να φέρει αρνητικό αποτέλεσμα. Εδώ χρειάζεται κανείς να 

αφήνει την κατάσταση να ξετυλιχθεί από μόνη της. 

 

 

 


